
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 15 број 5
Чешиново-Облешево

22.04.2019 година
Излегува по

потреба

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на Р.М.
бр.5/2002), Градоначалникот на
општина Чешиново-Облешево
донесе:

Р Е  Ш  Е  Н  И  Е
За прогласување и објавување на

Заклучокот за усвојување на
Информацијата за извршени

работи за одржување на јавното
осветлување на територија на

општина Чешиново-Облешево за
месец Март 2019 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
извршени работи за одржување на
јавното осветлување на територија
на општина Чешиново-Облешево за
месец Март 2019 година, што Советот
на општина Чешиново-Облешево го
донесе на седницата одржана на ден
15.04.2019 година.

2.Заклучокот да се објави во
Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на

објавувањето во Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево.

Бр.09-937/1        Општина Чешиново-Облешево
18.04.2019 год. Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1,
точка 15 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на Р.М.
бр.5/2002), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 15.04.2019 година,
донесе:

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Информацијата

за  извршени работи за
одржување на јавното

осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за

месец  Март 2019 година

I
Се усвојува писмената

Информација за извршени работи за
одржување на јавното осветлување на
територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Март 2019 година,
изготвена од страна на ЈПКД
„Облешево“.

II
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Заклучокот влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавување
во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-936/1                      Совет на
18.04.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на Р.М.
бр.5/2002), Градоначалникот на
општина Чешиново-Облешево
донесе:

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
За прогласување и објавување на

Заклучокот за усвојување на
Информацијата за остварени
бруто приходи од работа на

пазарот во Облешево за месец
Март 2019 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
остварени бруто приходи од работа
на пазарот во Облешево за месец
Март 2019 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево го
донесе на седницата одржана на ден
15.04.2019 година.

2.Заклучокот да се објави во
Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на
објавувањето во Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево.

Бр.09-938/1        Општина Чешиново-Облешево
18.04.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1,
точка 15 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на Р.М.
бр.5/2002), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 15.04.2019 година,
донесе:

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Информацијата
за  остварени бруто приходи од

работа на пазарот во Облешево за
месец Март 2019 година

I
Се усвојува писмената

Информација за остварени бруто
приходи од работа на пазарот во
Облешево за месец Март 2019 година,
изготвена од страна на ЈПКД
„Облешево“.

II
Заклучокот влегува во сила 8

(осмиот) ден од денот на објавување
во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-935/1                      Совет на
18.04.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1,
точка 9 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на Р.М.
бр.5/2002), Градоначалникот на
општина Чешиново-Облешево донесе:

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на

Одлуката за пристапување кон
измени на Статутот на општина

Чешиново-Облешево бр.08-1130/1
од 04.06.2015 година
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1.Ја прогласувам Одлуката за
пристапување кон измени на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр.08-1130/1 од
04.06.2015 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
15.04.2019 година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина
Чешиново-Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на
објавувањето во Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево.

Бр.09-939/1        Општина Чешиново-Облешево
18.04.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 144 и 145
од Статутот на општина Чешинопво-
Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 15.04.2019 година
донесе:

О Д Л У К А
За пристапување кон измени на
Статутот на општина Чешиново-

Облешево бр.08-1130/1 од
04.06.2015 година

Член 1
Да се пристапи кон донесување

на измени на Статутот на општина
Чешиново-Облешево бр.08-1130/1 од
04.06.2015 година.

Имените да бидат усогласени со
амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV и

XXXVI на Уставот на Република
Македонија.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

денот на нејзиното донесување и
истата ќе се објави во Службен
гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-934/1                      Совет на
18.04.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1,
точка 9 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на Р.М.
бр.5/2002), Градоначалникот на
општина Чешиново-Облешево донесе:

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на

Одлуката за усвојување на
Извештајот за извршување на
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2019 година,
за периодот 01.01-31.03.2019

година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за
извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2019 година,
за периодот 01.01-31.03.2019 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 15.04.2019 година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина
Чешиново-Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на
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објавувањето во Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево.

Бр.09-941/1        Општина Чешиново-Облешево
18.04.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1,
точка 15 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на
Република Македонија бр. 5/2002),
член 21, став 1, точка 43 од Статутот
на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015),
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на
ден 15.04.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Извештајот за

извршување на Буџетот на
општина Чешиново-Облешево за
2019 година, за периодот 01.01-

31.03.2019 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за

извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2019 година,
за периодот 01.01-31.03.2019 година
кој е прилог на оваа Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

денот на  нејзиното донесување и
истата ќе се објави во Службен
гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-932/1                      Совет на
18.04.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1,
точка 9 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на Р.М.
бр.5/2002), Градоначалникот на
општина Чешиново-Облешево донесе:

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на

Одлуката за усвојување на
Извештајот за извршување на

Одлуките донесени од Советот на
општина Чешиново-Облешево за
период 01.01-31.03.2019 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за
извршување на Одлуките донесени од
Советот на општина Чешиново-
Облешево за период 01.01-31.03.2019
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 15.04.2019
година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина
Чешиново-Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на
објавувањето во Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево.

Бр.09-940/1        Општина Чешиново-Облешево
18.04.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1,
точка 15 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на
Република Македонија бр. 5/2002),
член 21, став 1, точка 43 од Статутот
на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015),
Советот на општина Чешиново-
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Облешево на седницата одржана на
ден 15.04.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Извештајот за

извршување на Одлуките
донесени од Советот на општина
Чешиново-Облешево за период

01.01-31.03.2019 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за

извршување на Одлуките донесени
од Советот на општина Чешиново-
Облешево за период 01.01-
31.03.2019 година, изготвен од
страна на Градоначалникот на
општината.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

денот на  нејзиното донесување и
истата ќе се објави во Службен
гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-933/1                      Совет на
18.04.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1,
точка 9 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на Р.М.
бр.5/2002), Градоначалникот на
општина Чешиново-Облешево
донесе:

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување
на Одлуката за формирање на
Локален Совет за Превенција

1.Ја прогласувам Одлуката за
формирање на Локален Совет за
Превенција, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 15.04.2019
година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина
Чешиново-Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на
објавувањето во Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево.

Бр.09-942/1        Општина Чешиново-Облешево
18.04.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1,
точка 14 и член 62, став 1 од Законот
за локалната самоуправа (Службен
весник на РМ бр.5/2002), а во врска
со член 11 став 3 од Законот за
полиција (Службен весник на РМ
бр.114/2006, 6/09, 145/12, 41/14,
33/15, 31/16, 106/16 I 120/16),
Советот на Општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на
ден 15.04.2019 година ја донесе
следната:

ОДЛУКА
за формирање на Локален Совет

за Превенција

Член 1
Се формира Локален Совет за

Превенција како советодавно и
координативно тело, заради
остварување на соработка и
зацврстување на влијанието на
јавноста во работата на полицијата.
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Член 2
Целта на Локалниот Совет за

Превенција се состои во изградба на
заеднички препораки за
подобрување на јавната безбедност
на подрачјето на општина Чешиново-
Облешево, како и градење на
доверба и партнерски односи во
превенирањето на појавите што
влијаат на јавната безбедност и
безбедноста на сообраќајот на
патиштата.

Член 3
Локалниот Совет за Превенција

е составен од претставници на
локалната и централната власт, како
и други владини и невладини
организации.

Член 4
Со Локалниот Совет за

Превенција заседава
Градоначалникот на Општина
Чешиново-Облешево Горанчо Крстев.

Претставници во Советот од
член 1 на оваа одлука се:

1. Командир на Полициска
Станица Кочани;

2. Инспектор по превенција од
Полициска Станица Кочани;

3.Васе Анакиев – Претседател
на Советот во општината;

4.Трајче Николов – член на
Совет;

5.Орце Митров – Односи со
јавност во општината и

6.Весна Горева Малинова –
Јавни дејности во општината

Член 5
Одлуката влегува во сила со

денот на донесување и истата ќе се

објави во Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево.

Бр.08-930/1 Совет на
18.04.2019 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1,
точка 9 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на Р.М.
бр.5/2002), Градоначалникот на
општина Чешиново-Облешево донесе:

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на

Одлуката за дополнување на
Одлуката за формирање на Совет

за превенција од детско
претстапништво

1.Ја прогласувам Одлуката за
формирање на Совет за превенција од
детско претстапништво, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
15.04.2019 година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина
Чешиново-Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на
објавувањето во Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево.

Бр.09-943/1        Општина Чешиново-Облешево
18.04.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 158 од
Законот за правда на децата (Службен
весник на Република Македонија
бр.148/2013), 36 став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македонија бр. 5/2002),член 21, став
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1, точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2015),Советот на
општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден
15.04.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За дополнување на Одлуката за

формирање на Совет
за превенција од детско

претстапништво

Член 1
Во член 1 став 1 од Одлуката за

формирање на Совет за превенција
од детско претстапништво бр.08-
2229/1 од 21.11.2018 година
(службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.12/2018) по
алинеа 3 се додават ниви алине 4 и 5
кои гласат:

-Марија маневска –
претставник на МВР-ПС Кочани –
Инспектор за малолетничка
деликвенција и семејно насилство и

-Стојанче Ангелов – член на
Советот на општина Чешиново-
Облешево.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

денот на  нејзиното донесување и
истата ќе се објави во Службен
гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-931/1                      Совет на
18.04.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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